REGULAMIN IV REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ostrów Wielkopolski 2017
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Przepisy ogólne:
Organizatorem Targów jest:
Powiat Ostrowski, Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. Józefa Gniazdowskiego w
Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie
Wielkopolskim im. Józefa Gniazdowskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, Grupa
DGCS, Grupa Lubawa, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Wystawcami na Targach mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, handlową i
usługową; instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorczość; jednostki organizacyjne otoczenia biznesu.
Targi są skierowane do przedsiębiorców, osób planujących rozwój zawodowy, osób zamierzających podjąć
działalność gospodarczą, młodzieży.
Targi są zgromadzeniem otwartym, w którym mogą wziąć udział zwiedzający.
Targi odbywają się zgodnie z programem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Targach.
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców.
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Warunki uczestnictwa:
Podstawą uczestnictwa wystawcy jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Targach do dnia 15.05.2017 roku.
Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
Na terenie Targów obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.
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Anulowanie uczestnictwa:
Rezygnacja wystawcy z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej nie później niż do dnia
31.05.2017r.
Lokalizacja:
Wystawcy korzystać będą z pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Wystawca w sprawach organizacyjnych może się kontaktować z Organizatorem w godzinach 8:00 – 15:00 (od
poniedziałku do piątku).
Stoisko:
Lokalizacja stoisk wynikać będzie z ogólnego planu powierzchni wystawowej. Na jedno stoisko zaplanowane jest
4 m2 (szerokość stoiska – 2 m ). Stoiska zlokalizowane będą na sali gimnastycznej, na której znajdować się będzie
główna część wystawowa.
W przypadku potrzeby zorganizowania większego stoiska, należy uzgodnić to z organizatorem.
W przypadku dużej ilości wystawców, część wystawowa zostanie poszerzona o budynek szkoły – stoiska zostaną
rozmieszczone również na korytarzach szkolnych. O miejscu lokalizacji stoiska decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Ekspozycja:
O formie ekspozycji decyduje Wystawca.
Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu 02 czerwca 2017r. do godziny 09:30. Jeżeli
wystawca nie stawi się i nie przygotuje stoiska do godziny 09.30 Organizator zastrzega sobie prawo
zagospodarowania terenu.
Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych,
sanitarnych, bhp i p. poż., policyjnych i poleceń obsługi Targów.
Za nadzór i ochronę stoiska odpowiedzialny jest Wystawca.
Targi będą ogólnie dostępne w dniu 02 czerwca 2017r., w godzinach 10:00- 15:00.
Każdy Wystawca otrzyma na czas trwania Targów kartę identyfikacyjną z numerem stoiska, która jest podstawą
do wjazdu na tereny targowe.
Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowej obsługi stoiska.
Obsługa stoiska jest delegowana (w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) przez Wystawcę.
Reklama:
Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że
nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców. Istnieje również możliwość reklamy poprzez system
nagłaśniający zainstalowany na targach po ustaleniach z organizatorem.
Reklamacje:
Wszelkie reklamacje i uwagi Wystawca powinien zgłosić do Organizatorów Targów w formie pisemnej do
zakończenia Targów.
Postanowienia końcowe:
Z chwilą podpisania i złożenia karty zgłoszeniowej następuje przyjęcie i stosowanie warunków niniejszego
regulaminu.
W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, ten ostatni nie jest
zobowiązany do wypłacenia odszkodowań.
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz podporządkowania się
decyzjom Organizatora i obsługi podczas trwania Targów.
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